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  الدرص الحاضع

 

همَّ صّلِ وضلم وبارك، على عبدك ورضىلك 
َّ
بطم هللا الزحمً الزحيم، الحمد هلل رب العاملين، الل

. محمٍد، وعلى آله وصحابحه أجمعين، وعلى مً ثبعهم باحطاٍن ئلى ًىم الدًً

.           باب الضمان

  جخٌطض يثيًرا غلى ػبُل 
ٌ
ما ًخػلو بالظمان، والظمان طم شمت الظامً ئلى شمت اإلاظمىن غىه، وهي صىضة

 الخىثُو، ألن الػهىز مً أهىاغها ما ًٍىن مً غهىز الخىثُو 
ٌ
الظمان والطهً : وهي غلى ػبُل ؤلاحماُ ثثثت

. والٌكالت

 ،الحهُهت وهصه الػهىز جيشأ غً بُىع اإلاساًىاث، أي ما ًٍىن قُه الثمً أو اإلاثمً زًًىا 
ً
 وهىا أوز أوحه ضػالت

هسم غلُه، قاوي نس ضأًذ  ًُ لٍل مخػامٍل بهصا الىىع مً أهىاع الػهىز وهى الظمان، أن ًٍىن شا بصيرٍة بما 

يثيًرا مً الىاغ ًظمً مً ًحب، ومً ٌػطف، ومً ًحخاج ئلُه، وهى ؾير مخصىٍض ئن هصا الظمان التزاٌم مىه 

 وهىًغا مً 
ً
بىقاء الحو ئشا حػصض غلى اإلاسًً الىقاء، وبػع الىاغ ًظً أهه ئشا طمً قاهما ًظمً اػخجابت

. الىنىف مؼ صاحبه، أو مً احخاج ئلُه، لٌىه ال ًىظط ئلى آلاثاض التي جيشأ غً شلَ

  ،وأي ئحؼاٍن يما ًهاُ في التزاٍم ، ًٌ ً، قُهُى يُل جؼالبني وأها محؼ ًْ قلطبما ؾسا ػالب الساةً الظامً بالس

ً الصي التزمَذ بظماهه غً صاحبه،  ًْ ًان مً ئحؼاٍن، قهصا ال ًمىؼ اإلاؼالبت بىقاء الس أهذ التزمَذ آلان، قان 

 يبيًرا غىس الظامً وغىس أًًظا اإلاظمىن غىه، وغىس اإلاظمىن، 
ً

 يُل؟وهصا الحهُهت ألامط ػبب ئشٍاال

  ،لِؽ اإلاسًً أها 
ً

ً، ًهُى أصث ًْ حجم غً أزاء هصا الس كط، ٍو ؼخؿطب، ٍو الظامً وحه ؤلاشٍاُ أهه ٌؼدىٌط َو

ًان  أما اإلاظمىن قان وحه ؤلاشٍاُ أًًظا أن هصا الظامً نس حؼىء غثنخه مؼ اإلاظمىن، ولطبما جهاػػا، 

ا، وألامط شصًضا، وهصه  س ؤلاحؼان ئلُه في البساًت، وجىثُو الػثنت، والىنىف مػه، ثم اههلب الخير شطًّ ًٍط

 يما شيطها غً طػل الخصىض والكهم وؤلازضاى والحٌمت لسي هصا الظامً
ٌ
. هاججت

  ظُؼ حهه، هى في الحهُهت ما  مؼ اإلاظمىن غىه وهى الساةً، ألن الساةً بهصا ٌؿطض به، ٍو
ٌ

ٌُ ثالث ثم ئشٍا

ً مؼ اإلاسًً ئال إلاا طمىخه أهذ، ًْ  ثم ئشا احخُج ئلَُ وحاء الالتزام أنسم غلى هصا البُؼ آلاحل، أو هصا الس

ُ : غلَُ، نلذ ِئنَّ ﴿: أها مالي ومالي، ووهطبذ مً شلَ، هصا مً الخُاهت، وػم، ولِؽ مً أزاء ألاماهت، وو ًهى

ْهِلَها
َ
ى أ

َ
اِت ِئل

َ
َماه

َ
وا ألا دُّ

َ
إ

ُ
ن ث

َ
ْم أ

ُ
ُمُزك

ْ
أ ًَ  

َ
ه

َّ
[. 58: اليؼاء ]﴾الل

  قػلى اإلاطء ئشا طمً ئما أن ًخصىض أهه هى اإلاؼالب جماًما يأهما صاض مسًًىا آلان، ألن الصمت يما نلىا ُطمذ ئلى

ا منها، ما ًلعم أن شمت اإلاسًً، قهى طم شمٍت ئلى شمٍت أدطي، ًًّ  ولصلَ ػخأجِىا مؼاةل أن الساةً له أن ًؼالب أ

ِ اإلاسًً بسًىه قاهه غىسةٍص ًحو له 
ّ

 ثم ًؼالب الظامً ئشا حػصض شلَ، ال، ئشا لم ًىف
ً

أي -ًؼالب اإلاسًً أوال

 - الساةً
ً
. أن ًؼالب الظامً مباشطة

  طاز به ، ٍو ًٍ
ًْ صىل أنها غهس جىثٍُو، وشلَ ألهه ًيشأ غً ز

ُ
غهس الظمان هصا مً الػهىز التي يما شيطها ج

ً والهسضة غلى وقاةه، ًْ ً ًىفى بمثل ئثباث هصا الس ًْ ً، ألن الس ًْ طاز به اػدُكاء الس ًُ  قهى في حهُهت ألامط 
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كه هى يما ناُ ؾير واحٍس مً أهل الػلم طم شمت الظامً ئلى شمت اإلاظمىن، : الظمان أو بمثل الطهً، وحػٍط

. أو طم شمٍت ئلى شمٍت 

  ًٌم  .أن وػطقه بأهه التزام حاةع الخصطف ما وحب غلى ؾيره أو ما نس ًجبٍو

ًٌ غلى  ًْ التزام حاةع الخصطف وهى الظامً هىا، ما وحب غلُه ؾيره وهى اإلاسًً، أو ما نس ًجب بأهه لى جطجب ز

ً ًْ ، مؼ أهه حتى آلان لم ًترجب هصا الس ًٌ . قثٍن قأها طام

وهصا اإلاػنى ًسُ غلُه حسًث أبي نخازة ضض ي و غىه حين نسم ئلى الىبي صلى و غلُه وػلم ضحٌل لُصلي 

، نالىا ًٌ ً :  قهاُ أبى نخازة،«صلىا على صاحبكم»: وػم، ناُ: غلُه، قهاُ غلُه زً ًْ ، أي الس ىاضان غليَّ ًْ الس

، قخهسم الىبي صلى و غلُه وػلم وصلى غلُه . الصي غلُه غليَّ

 أن ما ،هصا التزام ؤلاوؼان إلاا وحب غلى ؾيره 
ً
أما التزامه ما نس ًجب غلى ؾيره، مثل أن ًهُى أو ًٌخب وضنت

ً مً طماوي، وأؤزًه متى ػىلب به ولم ًهسض غلى  ًْ ًطز أو ما ٌؼخسًً هصا الطحل مً اإلاحل الخجاضي قهصا الس

. الىقاء

:  حكم الضمان           

 وهللا في عىن العبد » الظمان حٌمه في حهُهت ألامط هى مؼخحٌب في حو الظامً، ألهه مً باب ئغاهت اإلاؼلم

، بشطغ أن ًٍىن نازًضا غلُه، قأما ئشا طمً وهى ؾير نازٍض قاهه غىسةٍص ًهؼ في «ما كان العبد في عىن أخيه

ٍىن نس ججطأ غلى أمٍط غظٍُم  . اإلاأثم، ٍو

 ُباالػخحباب بهُس الهسضة، وأما في حو اإلاظمىن غىه قهى حاةٌع : وحٌمه في حو الظامً قُها .

 . الضمانأركان           

 ضشًُسا، (1
ً

ا مٍلًكا غانث
ً
شترغ قُه أن ًٍىن بالؿ خه وضطاه؛ ألن ؤلاوؼان ال الظامً َو  والبس أًًظا مً حٍط

ا ال  ًُ ظمً شًِئا ال ًططاه، ولصلَ شيطها أهه البس والططا قطٌع غً الهسضة، قهصا الشطغ وهى ًىهه ضاط ًُ

لعم أحٌس بظماٍن غً أحٍس وهى ؾير ضاٍض 
ُ
ًمًٌ أن ًخحهو مؼ دثقه الخأيس مً الهسضة غلى الظمان، قلى أ

. لػسم مهسضجه أو مىاػبت شلَ له، أزي هصا ئلى جظُِؼ الحو، وئشؿاُ الصمم

 ضشًُسا، لًٌ ال ٌشترغ : أما اإلاظمىن غىه (2
ً

ا غانث
ً
قِشترغ قُه أًًظا يما ٌشترغ في الظامً بأن ًٍىن بالؿ

ا، وهصا غلى نُى الجمهىض  ًُ ، وشلَ لم جهسم نبل نلٍُل في حسًث أبي نخازة، الىبي في حهه أن ًٍىن ضاط

ً الصي غلى اإلاُذ، حاظ شلَ مً ؾير حظىضه  ًْ صلى و غلُه وػلم إلاا التزم أبى نخازة وطمً هصا الس

خصىض مػطقت شلَ ًُ  أن 
ً

ًان مًُخا، قث ًمًٌ أصث . ومػطقت ضطاه مً غسمه، وهى ئن 

وهصا أًًظا ًهاُ في حو اإلاظمىن له أهه ال ٌشترغ ضطاه، ألن اإلاهصىز أزاء الحو له، وئهما ٌشترغ قُه  (3

ت والبلىؽ والطشس والػهل، ولصلَ ًهاُ أًًظا ئن الططا  ما ٌشترغ في صاحبُه اإلاخهسمين مً حهت الحٍط

. ؾير مشترٍغ في حو اإلاظمىن له لحسًث أبي نخازة اإلاخهسم

4)  
ً

جىظ أن ًٍىن مجهىال ً، وهصا ًجىظ أن ًٍىن مػلىًما، ٍو ًْ . أما اإلاظمىن قُه قهى محل الس
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.. الحمد هلل، وصلى هللا وضلم على رضىل هللا، وعلى آله وصحبه ومً والاه، أما بعد }

ً واملشاهدًً وجميع املطلمين . فاللهم اغفز لىا ولشيخىا وللحاضٍز

: قال ابً قدامة رحمه هللا

ً عليهما، ولصاحبه مطالبة مً شاء منهما ًْ ًٌ لم ًبرأ وصار الد  {وئن ضمىه عىه ضام

  ًٍىن غليهما حمًُػا، وللساةً غىسةٍص مؼالبت مً شاء منهما، ألن الصمت نس ً ًْ ، قالس ًٌ طمً اإلاسًً طام

، طمذ شمت الظامً ئلى شمت اإلاظمىن غىه، 
ً
ولصاحب الحو غىسةٍص أن ًؼالب مً شاء منهما؛ صاضث واحسة

 .ألن الحو ثبذ غىسةٍص في شمخيهما

  ًًقُؼالب أيهما شاء، قاإلاس ً ًْ والجمهىض وهى اإلاصهب غىس الحىابلت غلى أن الظمان ًخػسز قُه محل الس

 .وقد اضحدلىا على  لك بدليٍل وجعليٍل مذيٌر 

ًان «الشعيم غارمٌ »: نىله صلى و غلُه وػلم: قمً السلُل  الصي هى الظامً ؾاضٌم، قهى نس ؾطم يما لى 

مسًًىا جماًما بخماٍم، وأما الخػلُل قهالىا أن حهُهت الظمان ًهىم غلى ئشؿاُ شمت الظامً والتزامه، ويصلَ 

 بهصا الظمان قخجىظ غىسةٍص مؼالبخه
ً
ًاهذ شمخه مشؿىلت . الحاُ باليؼبت للمظمىن، وػاإلاا 

 {فان اضحىفى مً املضمىن عىه أو أبزأه بزب ضامىه، وئن أبزأ الضامً لم ًبرأ ألاصيل: قال}            

  غهس الظمان في الحهُهت الظٌم، مً حهت الظامً، قث ًجىظ له أن ًكسخه، ألهه التزم بأزاء حّوٍ وقسخه

 أما في حو اإلاظمىن له، قُجىظ له غىسةٍص أن ًبرب الظامً لى شاء، غىسةٍص جظُِؼ له، وهصا في حو الظامً،

قهى الظٌم في حو الظامً، حاةٌع أي ؾير الظٍم ًمًٌ قسخه في حو اإلاظمىن له، وهصا مً الػهىز التي ًجخمؼ 

ًالبُؼ، ومنها ما ًٍىن قيها اللعوم والجىاظ بالىظط ئلى ػطفي الػهس،  قمً الػهىز ما ًٍىن الظًما غلى الؼطقين 

ًالظمان والطهً ًالت، ومنها ما ًٍىن الظًما غلى ػطٍف، حاةًعا غلى ػطٍف آدط  ًالى . حاةًعا غلى الؼطقين 

 أي لى أن الساةً اػخىفى مً اإلاظمىن غىه مً قان اػخىفى مً اإلاظمىن غىه أو أبطأه بطب طامىه، : نىله

 قلىكترض أن اإلابلـ غشطة آالف، وحئذ ئلى الشُر صهُب أػلبه الػشطة آالف هصه، وأهذ اإلاسًً وأدص اإلابلـ،

الشُر الظامً، قلما أغؼاوي الػشطة آالف جبرأ أهذ جلهاء، ما ًحخاج أبطةَ أو ًبرةَ ؾيري، ألن الحهُهت 

محل الظمان نس حل واهخهى وجم الىقاء، قهصا مً حاالث ئبطاء الظامً، يما أن مً حاالث ئبطاء الظامً 

ػىاء أبطأ : ؾير الىقاء وهي الحالت ألاولى، أن ًبرةه اإلاظمىن له، ٌػني لى أن اإلاظمىن له أبطأ هصا الظامً قهاُ

ٌُ غً : الظامً أو اإلاظمىن غىه، أبطأ الظامً أي الساةً أبطأ الظامً، أو أبطأ اإلاسًً، قهاُ للمسًً أها مخىاظ

ٌكُني ئن شاء و التزام اإلاسًً، قأهذ في حّلٍ  حهي الصي أػالبَ به، أو ناُ للظامً ال أحخاج ئلى طماهَ، ٍو

مً هصا الػهس غىسةٍص ًبرأ يما شيط اإلاإلل هىا ألن الحو ػهؽ، وئشا ػهؽ ألاصل وهى الحو ػهؽ جبًػا له 

. الكطع

 ُوئن أبطأ الظامً لم ًبرأ ألاصُل، حمُل باليؼبت للساةً قُه أو غىسه ئبطاءان، ئبطاٌء ًبرأ مػه ؾيره وئبطاٌء : نا

 يُل؟ال ًبرأ مػه ئال مً أبطأه، 

 ًئشا أبطب مً اإلاظمىن له وهى الساةً بطب؛ ألن شلَ حوٌّ للساةً وهى في الحهُهت نس جىاُظ غىه : الظام

ً ًْ . وجىثُو الس
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  ،ألن الظامً ئهما طمً هصا إلااشا؟أما ئشا أبطأ الظامً اإلاسًً قاهه ًبرأ اإلاسًً يما ًبرأ مػه الظامً أًًظا 

،ً ًْ  غً غهس الس
ً

 وبالخالي ئشا جم ئبطاء ألاصل يما شيطها، اإلاسًً قػهس الظمان قطع غً هصا الػهس أصث

وػهؽ الحو قث محل للظمان غىسةٍص، ألن الظمان ًسوض مؼ الحو وحىًزا وغسًما، وآلان الساةً أبطأ اإلاسًً، 

. قػىسةٍص ًبرأ الظامً

  ئشا أبطأ الساةً اإلاسًً وهى اإلاظمىن غىه بطب الظامً، لًٌ ئشا أبطأ الساةً الظامً قان هصا ال ٌػني ئبطاء

ٌُ غً ماشا؟ غً الخىثهت، أما في الصىضة ألاولى قخىاُظ اإلاظمىن غىه، وهى اإلاسًً، ً باٍم ئهما هى جىاظ ًْ  قالس

. غً الحو ًله، ومً باب أولى أن ٌؼهؽ حُيئٍص الخىثُو

 {وئن اضحىفى مً الضامً رجع عليه: قال}            

  ًاللي شيطها آلان بُيىا هحً الثثثت، قاػخىقُذ أها م ً ًْ ئن اػخىفى مً الظامً ضحؼ غلُه، ٌػني لى أن الس

، اػخىقُذ مىَ الػشطة آالف إلاا الشُر صهُب ما ػسزوي، حُس،  ًٌ الشُر ػػُس، والشُر ػػُس طام

قؼُلعمَ أهذ آلان بىاء غلى اوشؿاُ شمخَ والتزامَ أن جإزي هصا اإلابلـ، ماشا جصىؼ؟ ناُ لَ ئشا اػخىفى 

مً الظامً أي الساةً مً الظامً ضحؼ غلُه، ٌػني الظامً ًطحؼ غلى اإلاظمىن غىه، غً اإلاسًً، ًهُى 

هاث لي الػشطة آالف التي أدصوها أو التي زقػتها غىَ، ًٍىن حاله في الحهُهت يأهه أنططه، أزي غىه هصا 

 . مطاز اإلاإلل هىا

.         باب الكفالة  

ًٌ : قال}             ًْ ل باحضار مً عليه د
َ
ف

َ
  {ومً ك

  ،آلان جخػلو بالٌكالت، والظمان ًكترم غً الٌكالت 
ٌ
، بِىما الٌكالت التزاٌم هصه مؼألت أن الظمان التزاٌم ماليٌّ

، مػنى هصا أهه في الظمان جلتزم بأزاء الحو اإلاالي، بِىما في الٌكالت جلتزم باحظاض البسن،  ما مػنى هصا؟ بسويٌّ

ًاهذ الٌكالت في بػع صىضها نس جىهلب ئلى مالٍُت ئشا ما اػخؼاع الصخص أن لًٌ ما جلتزم بسقؼ اإلااُ،  وئن 

ا، وهصا ػُأحي ئن شاء و حػالى بُاهه ًُّ حظط اإلاٌكُى بسه ًُ .

 ؼمى بػع الخؼبُهاث اإلاػاصطة، منها ٌُ ػطف بذؼاب الظمان، الصي جصسضه أحُاًها : في الظمان ما  ٌُ ما 

البىىى لجهاث ًخػامل مػها بػع غمثئها اإلاىثىنين، قخجس أن شخًصا ٌشتري أو ًخهسم ئلى حهٍت بػهٍس مػيٍن، 

قحتى ًخأيسوا مً نسضجه غلى الىقاء ومً مثءجه، ٌؼخصسض لهم دؼاًبا ًظمً قُه البىَ هصا الطحل بهصا 

. اإلابلـ، مبلـ الػهس قُما لى لم ًهسض غلُه، واضح

  ،هل ًجىظ أن ًأدص البىَ أحًطا غلى هصا الظمان أم ال؟ قهصه أحس صىض الظمان اإلاػاصطة

 ولصلَ في صىضجىا البؼُؼت نبل نلٍُل، الثثثُت، ما الحهُهت أن حماهير الكههاء اإلاخهسمين ًمىػىن هصا،

ًجىظ للظامً الصي هى الشُر ػػُس، أن ًأدص مً اإلاظمىن غىه الصي هى الشُر صهُب ما ًجىظ أن ًأدص 

ألن الشُر ػػُس ئشا ػسز للساةً اإلابلـ، ولىكترض أهه هى الػشطة آالف، : أحًطا غلى طماهه هصا إلااشا؟ نالىا

ًان نس قطض أو التزم اإلاسًً  ثم ضحؼ ًأدصه مً اإلاظمىن غىه الصي هى الشُر صهُب اإلاسًً، الػشطة آالف و

بأحطٍة للظامً، قطحؼ غىسةٍص غلُه بػشطة آالف وظٍازٍة التي هي ألاحطة قصاض مً الهطض الصي حط هكًػا، 
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ً بجىاظه، ال ػُما قُما ًهابل  ولصلَ امخىؼ بل ُحٍي الاجكام غلى اإلاىؼ، وهى ألاحىغ وئن ناُ بػع اإلاػاصٍط

. غمل البىَ مً حهس أو هحى شلَ

ًٌ فلم ًحضز لشمه ما عليه: قال}               ًْ  {ومً كفل باحضار مً عليه د

 ،وهي مً غهىز الٌكالت التزام حاةع الخصطف ئحظاض بسن مً غلُه الحو، وجٍىن هصه الٌكالت بالبسن 

. الخىثُو

  بِىما الٌكالت ً ًْ ً، ٌػني الظمان ًظمً ػساز الس ًْ ً، والٌكالت جظمً مً غلُه الس ًْ قالظمان ًظمً الس

ً ًْ ً بطب، وئشا حػصض غلُه ئحظاضه نلبذ ًٍىن قيها الالتزام باحظاض مً غلُه الس ًْ ، قاشا أحظطه ئلى مً له الس

، قُلتزم غىسةٍص بأزاء الحو غىه، 
ً
، ئلى ًىنها مالُت

ً
 بالٌخاب والؼىت،الٌكالت مً ًىنها بسهُت

ٌ
 والٌكالت حاةعة

ْىُه : ومً شلَ نىله حػالى
َ
ا آث مَّ

َ
ل
َ
ْم ف

ُ
 ِبك

َ
َحاط ًُ ن 

َ
 أ

َّ
ِني ِبِه ِئَّل

َّ
ى
ُ
ث
ْ
أ
َ
ح
َ
ِه ل

َّ
ًَ الل

ا ّمِ
ً
ىِن َمْىِثق

ُ
ث
ْ
إ

ُ
ى ث ْم َحتَّ

ُ
ُه َمَعك

َ
ْرِضل

ُ
ًْ أ َ

﴿ل

ىُل َوِكيٌل﴾
ُ
ق

َ
ى َما ه

َ
ُه َعل

َّ
اَل الل

َ
ُهْم ق

َ
صلى و غلُه -، ومً الؼىت ما جهسم مً نُى الىبي [66: ًىػل] َمْىِثق

 والعغُم هىا مً جعغم شًِئا، والتزم به غً ،«الشعيم غارمٌ »: في الحسًث الصي ضواه أبى زاوز والترمصي- وػلم

 ئلى الظمان، وئلى الٌكالت، قلى 
ٌ
صسم غلى الٌكالت، ثم ئن الحاحت زاغُت ؾيره، وهصا ًصسم غلى الظمان، ٍو

، ئش أن الساةً أحُاًها، ال ًثو بهصا اإلاسًً، قُترجب غلُه 
ٌ
أن الشطع لم ًجعهما، لحو بالىاغ غىٌذ يبيٌر ومشهت

س؛ لػسم وحىز الىهس مػه آلان، يما ئن الساةً  ططٌض يبيٌر غلى اإلاسًً، في أهه ال ًخمًٌ مً الىصُى ئلى ما ًٍط

ؼخكُس  ، ومتى وحس مً ًظمً هصا ألازاء ؾير هصا اإلاسًً باغه، قِؼخكُس الساةً، َو
ً
س أن ًبُؼ ػلػت نس ًٍط

خػصض لى  ؼخكُس اإلاجخمؼ بهصه اإلاػانساث التي جسوض قيها الؼلؼ، وجٍىن قيها اإلاباٌػاث، وهصا ًخػثر ٍو اإلاسًً، َو

م الظمان أو الٌكالت . نُل بخحٍط

 لخحمل مثل هصه ألاماهت 
ً

 .وجصح الٌكالت مً الطشُس، ٌػني البالـ، الػانل، أما الصؿير والؼكُه، قلِؽ أهث

، وئهما ُحِجَط غلُه في اإلااُ قهؽ،
ٌ
 يما جصح أًًظا الٌكالت مً اإلاحجىض غلُه لكلٍؽ؛ ألن الصمت مىحىزة

ٍىن هصا الالتزام بصمخه،  ومبخسؤها ئحظاض بالبسن، وئهما جىهلب ئلى التزاٍم مالّيٍ ئشا حػصض غلُه ؤلاحظاض، ٍو

. قالحجط غىسةٍص ال ًإثط غلى هصا يما نطض الكههاء

. {فان مات بزب كفيله: قال}            

 ُقلم ًحظطه، لعمه ما غلُه، قان ماث بطب يكُله: نا ، ًٌ ًْ . ومً يكل باحظاض مً غلُه ز

 ،ا ًُ ًان ح .  قما شيطه اإلاإلل هىا أهه ًلتزم غىسةٍص باحظاضه أو جىهلب الٌكالت ئلى يكالٍت مالٍُت ئشا 

 ،ألن الحظىض حػصض بؼبٍب إلااشا؟ ٌػني ئن ماث اإلاٌكُى اإلاسًً قث ش يء غلُه، وئن ماث قث ش يء غلُه 

لِؽ ئلُه، ما هى نصط في شلَ، وغىسةٍص جبؼل الٌكالت، وهصا مً الكطوم بُنها وبين الظمان، ألن 

 
ً
. الظمان لى ماث ما ٌؼهؽ الحو، الحو باٍم في الصمت، ألن الصمت صاضث يما شيطها واحسة

  بطأ اإلاظمىن غىه، بطب الظامً؛ ألن الحو غىسةٍص ػهؽ، والٌكالت
ُ
بطأ اإلاٌكُى بطب الٌكُل، يما نلىا ئن أ

ُ
ئن أ

والظمان لخىثُو هصا الحو، قٌُل ًىثو حو ال وحىز له، وئشا بطب ألاصل بطب الكطع يما جهسم، لًٌ ئن أبطأ 

 مً الساةً 
ٌ
الٌكُل الصي هى في مهام الظامً، لم ًبرأ اإلاٌكُى الصي هى اإلاسًً؛ ألن ئبطاء الٌكُل ئػهاغ
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ً باٍم، هى ئهما أػهؽ الكطع وهى  ًْ ٌُ غً هصا الحو، لًٌ الحو ألاصلي الصي هى الس لحهه في الخىثُو، وجىاظ

. الخىثُو، لم ٌؼهؽ ألاصل، قُبهق ألاصل يما هى، وهصا  اهٌط 

  أو غلُه نصاٌص، هل ًجىظ ، هل ججىظ أو جصح الٌكالت في الحسوز والهصاص؟ ٌػني لى شخٌص غلُه حسٌّ

 ُ أػلهىه وأها يكُله؟ أم ال؟ : لصخٍص أن ًهى

 ًمًٌ أن ههُى قيها، أو ههطض قيها ما نطضه الكههاء، حُث نالىا
ً
ئن ًل شخٍص ال : الحهُهت أن هىا ناغسة

، قث جصح غىسةٍص الٌكالت مىه، وهى نُى حمهىض أهل الػلم،  ٌػني لى ًمًٌ الاػخكاء مىه، ئشا حؿُب اإلاٌكُى

حظط هصا الصخص، الصي غلُه حس ػطنٍت، هل ًمٌىىا أن ههُى بأن هصا الٌكُل ألهه  ًُ أهه ما اػخؼاع أن 

سضأ بالشبهاث، وهصا 
ُ
هام الحس غلُه، قُخهؼؼ ًسه، وهى لم ٌؼطم؟ الحسوز ج ًُ  ، حػصض غلُه ئحظاض هصا اإلاٌكُى

أها أحُب هصا الهاجل، : ما ناضف هصا الحس، وئهما التزم قهؽ باإلحظاض، ومثله جذُلىا لى أن شخًصا ناُ

، وإلاا مض ى لم ًىى غلى ش يٍء، وجطى صاحبه هصا الصي أحؼً ئلُه ًخىضغ في هصه الٌكالت،  ىه، وهى غليَّ اجًط

هاُ بهصا، وهصا يما شيطها هى نُى حمهىض أهل الػلم: قهل ًهاُ ًُ . أنُمىا الحس غلى هصا الٌكُل؟ أبًسا ال 

 .باب الزهً           

  ،ًقما اإلاطاز الطهً مً غهىز الخىثُو ، وهى الػهس الثالث، حُث الظمان جىثُو، والٌكالت يصلَ، ثم الطه

بالطهً هىا؟  

ًٍ بػيٍن، ًمًٌ اػدُكاؤه منها، أو مً ثمنها،: الطهً
ًْ ًٌ هى جىثهت ز ًْ ًٍ بػيٍن، قٍُىن البس غىسةٍص ثمَّ ز

ًْ  جىثهت ز

 ُ ئن غهىز الخىثُهاث هي مً الػهىز الخابػت؛ ألن الػهىز : ألحل أن ًيشأ غىه غهس الطهً، ولصلَ ًا ئدىة ههى

، وغهىٌز قطٌع غنها، وهي الػهىز الخابػت لها،: غلى نؼمين
ٌ
 بمػنى أهه ال ًمًٌ أن جخصىض هصه غهىٌز أصلُت

، غهس بٍُؼ، أو هحىه،  ًٍ
ًْ الػهىز ئال بىحىز الػهىز ألاصلُت، قث جىثُو، ال ضهً، ال طمان، ال يكالت ئال بىحىز ز

شطع قُه الاػخِثام، يما هى الحاُ هىا ٌُ . مما ًيشأ غىه ما 

  الخىثُو ًٍىن 

 ،ُبىُه﴾:  يما ناُ حػالى بالٌخابت
ُ
ح
ْ
اك

َ
ى ف َطمًّ َجٍل مُّ

َ
ى أ

َ
ًٍ ِئل

ًْ م ِبدَ
ُ
يح ًَ ا

َ
د

َ
ا ث

َ
ىا ِئ 

ُ
ًَ آَمى ِذً

َّ
َها ال يُّ

َ
ا أ ًَ : البهطة] ﴿

ٍىن باإلشهاز، يما ناُ حػالى[282 ْم ﴾: ، ٍو
ُ
ْعح ٌَ َبا

َ
ا ث

َ
ِهُدوا ِئ 

ْ
ش

َ
 ، [282: البهطة] ﴿َوأ

 ًٍىن بالطه ﴾: ، يما ناٍُو
ٌ
ة

َ
ُبىض

ْ
ق ِزَهاٌن مَّ

َ
ًان شلَ في الؼكط، أو في الحظط، [283: البهطة] ﴿ف ، ػىاء 

وهى في - صلى و غلُه وػلم-يما هى مصهب الكههاء ألاضبػت، وغلُه أيثر أهل الػلم، ونس ثبذ أن الىبي 

 غىس هصا - صلى و غلُه وػلم-الحظط ضهً زضغه غىس يهىزّيٍ في اإلاسًىت، ونس ماث الىبي 
ٌ
وزضغه مطهىهت

، مً هصه الكىاةس
ٌ
 :اليهىزي، وأن هصا السلُل قُه الحهُهت قىاةس غسًسة

   ،حىاظ الخػامل مؼ أهل الٌخاب 

  ،ً ًْ  حىاظ الخػامل بالس

 ًحىاظ الػهىز، غهىز الخىثُو الخابػت، ومنها الطه .

 ًبالػين، التي ًمًٌ الاػدُكاء منها، مً حيؼها هي، أو مً ثمنها ئشا حػصض الاػدُكاء مً : والطه ً ًْ هى جىثهت الس

. الجيؽ
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 اُ، وإلاا أضاز أن ٌػؼُه هصا :وصىضوها  لى أهىا مثلىا بأن ألاخ حؼين ًؼلب مً ألاخ مٍُاةُل دمؼت آالف ٍض

ً، أو يكٍُل ًحظطى للؼساز أو الىقاء: اإلابلـ، ناُ ًْ ًٍ بهصا الس .  اةخني بٌكٍُل طام

 ناُ ألاخ مٍُاةُل : 
ً

اُ جهسض، وهصه الؼلػت مثث  بذمؼت آالف ٍض
ٌ
لِؽ غىسي مً ًظمىني، ولًٌ غىسي ػلػت

هي حهاظ حاػب آلي بهصه الهُمت، دصه غىسى، قاشا حاء ألاحل، ولم أػسزى هصا اإلابلـ، جبُؼ هصا الجهاظ، 

ًان أنل مً شلَ، أوقُخَ  ًان دمؼت آالف جبرأ شمتي، وئن  قان ظاز غلى الخمؼت آالف حػؼُني ما ظاز، وئن 

ًان مً ههٍص  . ما 

  {مٍُاةُل}ئشن هصا الجهاظ الحاػب آلالي، هى الطهً، والطاهً مً هى؟ .

  {الساةً}وهى الساةً أو اإلاسًً؟ .

  ،الطاهً ٌػني الصي زقؼ الطهً، هى اإلاسًً، واإلاطوهً الصي نبل الطهً، هى الساةًال، زاةًما اغٌؼىها .

. {باب الزهً، وكل ما جاس بيعه جاس رهىه، وما َّل فال، وَّل ًلشم ئَّل بالقبض: رحمه هللا-قال }             

  شاض ئلى حٌم الطهً، واإلاإلل في الحهُهت حمؼ غلى غازجه، غسة أحٍاٍم في حٌٍم واحٍس، قصيط الحٌم مؼ ٌُ هىا 

ِزَهاٌن :  يما ناُ حػالىوهصا الجىاظ بالٌخاب، بالطهً أهه مشطوٌع حاةٌع طابؼه، الحٌم ئشن في ما ًخػلو 
َ
﴿ف

﴾
ٌ
ة

َ
ُبىض

ْ
ق ، - صلى و غلُه وػلم- أن الىبي وبالؼىت مما حاء في الصحُح،، مَّ ضهً زضغه غىس يهىزّيٍ

 وهى مؼ شلَ لِؽ واحًبا، قث ًلعم الساةً أو وباإلحماع، حُث أحمؼ أهل الػلم غلُه، وبالحاحت الساغُت ئلُه،

ً، لًٌ هصا مشطوٌع في حهه، أو حاةٌع في حهه، وهى  ًْ اإلاسًً أن ًطهً غىس اػخساهخه ما ًهابل هصا، هصا الس

. هىٌع مً الخىثهت

  ًان بلكٍظ آدط، وهصا غلى اإلاصهب غىس الحىابلت ًان بلكظ الطهً، أو  ىػهس الطهً بٍل ما ًسُ غلُه، ػىاًء  ٍو

وشهب وهم ػاةطون في هصا، يؼاةط الػهىز، وشلَ ألن اإلاؼلمين لم ًعالىا ًخػاملىن باإلاػاػاة، واإلاالٌُت، 

، قث ًٌكي قُه اإلاػاػاة، يما هى مصهب الحىابلت واإلاالٌُت، ٍُ  الشاقػُت ئلى أهه ال ًىػهس ئال باًجاٍب ونبى

ح بهما، : ونالىا ، ًذكق قُه الططا، قثبس مً الخصٍط ًان هى غهٌس ًكخهط ئليهما، ٌػني ئلى ؤلاًجاب والهبُى وئن 

ًان شلَ في غهس الطهً، أو في ؾيره مً الػهىز، قخىػهس  الطاجح ما شهب ئلُه الحىابلت واإلاالٌُت، وػىاًء 

. باإلاػاػاة، وبٍل ما زُ غليها

 ،ا للطهً، أو مأشوًها له قُه
ً
ا لهصا الطهً، والطهً ًصح مً حاةع الخصطف، مالٍ

ً
 ٌػني البس أن ًٍىن مالٍ

ا لصخٍص  ًُّ ا له، ما ًطهً حاػًبا آل
ً
الحاػب آلالي الصي ضهىه مٍُاةُل غىس ألاخ حؼين، البس أن ًٍىن مالٍ

، قلم ًصح ئال مً أهله . آدط، أو مأشوًها له قُه، وهصا هى اإلاصهب، وهى مصهب الشاقػُت؛ ألهه غهٌس ماليٌّ

  ًًالحىكُت ئلى حىاظ شلَ م وهصا الهصس مىه اشتراغ أن ًٍىن حاةع الخصطف، وشهب بػع أهل الػلم 

ا 
ً
ا، وألانطب ما أشطها ئلُه مً اشتراغ ًىهه حاةع الخصطف، مالٍ

ً
ًان مأشوًها له، ولى لم ًًٌ بالؿ الصبي، ئشا 

. للمطهىن، أو مأشوًها له قُه

  ،قػىسةٍص يُل ػٍُىن؟وهصا الطهً غهٌس الظٌم، أو حاةٌع  

. {اإلاسًً} الظٌم غلى مً؟ غهس الظٌم مً حهٍت، حاةٌع مً الجهت ألادطي،
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ً ال ًمٌىه أن ًىكَ مً هصا الطهً، قث ًمًٌ ألاخ مٍُاةُل أن ًهُى لحؼين بػس شهط أها وو احخجذ  ًْ قالس

س أن أقسخ غهس الطهً؛ ألوي ػمػذ في زضغ الكهه، أن غهس الطهً حاةٌع،  الحاػب آلالي، والحهُهت أوي أٍض

 ُ وػم، أصبَذ ًا شُر مٍُاةُل، هى حاةٌع، لٌىه لِؽ في حو اإلاسًً، الصي هى الطاهً، وئهما هى حاةٌع في : ههى

 ُ ًا أخ مٍُاةُل، أها الحهُهت حػاملُذ مػَ، واضجحُذ ئلَُ، : حو الساةً اإلاطوهً، قُجىظ للخ حؼين أن ًهى

ووحسُث صسنَ ووقاءى، دص حهاظى اػخكس مىه، ونس قسخذ غهس الطهً، وال ًلعمَ أن جىثو زًىَ به، 

وئن شاء و حػالى ئهَ وفي، وغىسةٍص ًٍىن نس جىاُظ غً حهه، قهى حاةٌع، ٌػني ًجىظ قسخه في حو الساةً، 

وهى اإلاطوهً، الظٌم في حو اإلاسًً؛ ألن الحو حػلو به، وثبذ، وهى مً حهىم الؼطف الػهس آلادط، قث ٌؼىؽ 

. غىسةٍص قسخه

  .شزوط الزهً          

  واإلاىاقؼ، بذثف أن ًٍىن غًُىا، :ألاول ً ًْ ظ الطهً في الس  ونس ادخلل الكههاء في شلَ، قمنهم مً حىَّ

ً بػيٍن، ًمًٌ  ًْ اإلاصهب غىس الحىابلت، الصًً ٌشترػىن أن ًٍىن غًُىا، ولصلَ ٌػّطِقىهه بخىثُو الس

. الاػدُكاء منها، أو مً ثمنها، وهصا نىيٌّ 

 ل ما حاظ بُػه، حاظ ضهىه، قالحاػب :  وهى ما شيطه اإلاإلل هىا، ناُأن ًٍىن مما ًجىظ بُػه، :الثاوي ًو

آلالي ًجىظ بُػه، الٌخاب ًجىظ بُػه، البِذ أو الػهاض ًجىظ بُػه، الٍاميراث هصه التي آلان جصىضها، ًجىظ 

ًان شًِئا ال ًجىظ بُػه، قث ًجىظ ضهىه،  بُػها، الؼاولت ًجىظ بُػها، ئشن ًجىظ ضهً هصه ًلها، لًٌ ئشا 

 لى أضاز شخص أن ًطهً مصحًكا، قػىس الحىابلت ال ًجىظ بُؼ اإلاصحل، وبالخالي ال ًصح ضهىه 
ً

مثث

طهً؛ ألهه ال ًجىظ بُػها، قث ًمًٌ  ًُ ، ال جٍىن مما  ٍُ  ًطهً بؼانت أحىا
ً

غىسهم، يصلَ لى أضاز أن مثث

 ًطهً دمًطا، ما ًجىظ؛ ألهه ال 
ً

الاػدُكاء منها، مؼ أن هصا أًًظا ممىىٌع هظاًما، أًًظا لى أضاز شخص أن مثث

ا، وشلَ ألن اإلاطاز مً الطهً هى الاػدُكاء، وئهما   حسًّ
ٌ
 مهمت

ٌ
ًجىظ بُػها، قث ًجىظ ضهىه، ئشن ناغسة

ا
ً
ًان هصا الظابؽ مىظبؼ . ٌؼخىفى مً بُػه، ال مً غُىه، وهصا ال ًخأحق مؼ ما ال ًجىظ بُػه، ولصلَ 

 إلااشا؟ ألن اإلاجهُى نس ال ًمًٌ الاػدُكاء مىه، بما أن ًٍىن مػلىًما، :الثالث ،  قث ًجىظ ضهً اإلاجهُى

ً، لى شخٌص ناُ لَ ًْ أها الحهُهت ػأػخسًً مىَ هصه الػشطة آالف، وما في هصه : ًىاقو هصا الس

 ُ ً الصي لَ غلي، ههى ًْ ًٌ لهصا الس ما ًجىظ هصا، البس أن ًٍىن : الحهُبت التي بُسي، أو ما في حُبي، هى ضه

ً ًْ . مػلىًما؛ ألن هصا هىٌع مً الؿطض، وهىا ػٍُىن الاػدُكاء مً هصا الس

 لى أهَ ًا شُر ػػُس أنططخني دمؼين ألًكا، وػلبذ مني البس أن ًٍىن مهسوًضا غلى حؼلُمه، :الزابع 

، قهلذ لَ
ً
ً، قاشا لم أوقَ : جىثهت ًْ ، ولٌنها ضهً بهصا الس

ٌ
 الحهُهت مؼطونت

ٌ
وػم أبشط، لي ػُاضة

الخمؼين ألل، قؼُاضحي هصه ًمٌىَ غىسةٍص البحث غنها، وجهسًم البثؾاث قيها، ثم الاػدُكاء منها ئشا 

 ُ . ما ًجىظ هصا، البس أن ًٍىن مهسوًضا غلى حؼلُمه: ونكذ غليها، ههى

، والحخلية فيما ضىاه: قال}            
ً

. {وَّل ًلشم ئَّل بالقبض، وهى هقله ئن كان مىقىَّل
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 ُئلى حالت لعوم الطهً، : نا 
ٌ
وحالت لعوم الطهً جٍىن بهبظه مً ِنَبل وال ًلعم ئال بالهبع، هصا قُه ئشاضة

ً الصي لَ غلي، :  قلى أوي نلذ لَاإلاطوهً، هصا غىس حمهىض أهل الػلم، ًْ ًٌ بهصا الس الؼُاضة التي غىسي ضه

س أن أضهً الؼُاضة، : لٌني ما أدبرجَ ئًاها، ثم نبل أن جهبع الؼُاضة جيخهل لَ، نلذ لَ دثص، أها ال أٍض

ً ثابًخا ئشا اػخهط مً ؾير ضهً، ولصلَ غلى الطاهً، أو غلى اإلاطوهً، الصي هى  ًْ ٍىن الس قػىسةٍص ال ًلعم، ٍو

ػؼي البظاغت لهصا اإلاسًً، ئال بػس أن ًهبع الطهً، حتى  ً، َو ًْ مض ي الس ًُ و، أال  ِ
ّ
الساةً، ئشا أضاز أن ًىث

﴾: ًٍىن غىسةٍص الظًما، وشلَ لظاهط الىص
ٌ
ة

َ
ُبىض

ْ
ق ِزَهاٌن مَّ

َ
 .﴿ف

 ،ًالهطض ، قاقخهط ئلى الهبع أًًظا،   وهصا يما شيطها وألن الطهً في أصله غهس ئضقاٍم، ًكخهط ئلى الهبُى

ا للؼازة اإلاالٌُت، حُث نالىا بأهه ًلعم بمجطز الػهس؛ لػمىم نىله حػالى
ً
َها : مصهب الجمهىض، دثق يُّ

َ
ا أ ًَ ﴿

ىِد﴾
ُ
ُعق

ْ
ىا ِبال

ُ
ْوف

َ
ىا أ

ُ
ًَ آَمى ِذً

َّ
، والطهً غهٌس، قُلعم قُه غىسةٍص الىقاء، ولى لم ًًٌ نبع مً ِنَبل [1: اإلااةسة] ال

ُه ﴾: اإلاطوهً، وهى الساةً، ولهىله حػالى
َ
ح
َ
َماه

َ
ًَ أ ِم

ُ
ث
ْ
ِذي اؤ

َّ
ّدِ ال

َ
ُيإ

ْ
ل
َ
ْم َبْعًضا ف

ُ
ًَ َبْعُضك ِم

َ
 أ

ْ
ِان

َ
[. 283: البهطة] ﴿ف

 والخذلُت قُما ػىاه: نىله ،
ً

ًان مىهىال . وهى ههله، هصا طابؽ الهبع، وهى ههله ئن 

ًالحطظ قبالػطف احسز، الهبع في أصله وطؼ الُس غلى الش يء، وهى الحُاظة، ل ما أحق ولم ًحسز، بالشطع   ًو

 محسٌز له في الشطع، قُيخهل في طبؼه ئلى 
ٌ
ويصلَ الهبع، ويصلَ حس الؼكط، وؾير شلَ مما لم ًأث طابؽ

ًان الػطف مؼخهًطا . ما حػاضف غلُه الىاغ، متى 

  َقالهبع في اإلاىهىالث ًٍىن بالىهل، وفي اإلاػسوزاث بالػس، وفي اإلاٌُثث بالٌُل، في الػهاض بالخذلُت بِى

 مؼ غسم اإلااوؼ مً جصطقَ قُه، ولصلَ ًهاُ بأن الطهً نبظه ًٍىن في ًل ش يٍء بحؼبه، يما هى وبِىه،

. الحاُ في نبع اإلابُؼ وهحىه

. {وقبض أمين املزتهً، ًقىم مقام قبضه}              

 ًألهه هاةٌب غىه، قٍان في حٌم نبع اإلاطوهً، قُلعمه غىسةٍص الطه .

 عىد املزتهً أو أميىه، َّل ًضمىه، ئَّل أن ًحعدي}             
ٌ
. {والزهً أماهة

 ،َواإلاطوهً أميٌن، قث ًظمىه ئال ئشا حػسي قُه، أو قطَّغ في شل ،
ٌ
صلى و غلُه - وشلَ لهىله الطهً أماهت

ا، ولبن »: غلُه الصثة والؼثم-، أو ال ٌؼدثنى مىه ئال ما حاء غىه -وػلم
ً
زكب بىفقحه ئ ا كان مزهىه ًُ الظهز 

ا
ً
شزب بىفقحه ئ ا كان مزهىه ٌُ ر  .  قهصا اػخثىاٌء مً الهاغسة ألاػاػُت،«الدُّ

  ،حلب ًُ طيب، يحُىاٍن، أو  ًُ ًان  خصطف قُه، لًٌ هصا ئشا  ًُ وغىسةٍص ًبهق ما غساه غلى ػبُل ألاماهت، قث 

جىظ حلبه، إلاا ًهابل شلَ مً ئػػامه، وػهاًخه، وضغاًخه، وما غساه مً الصىض،  ىبه، ٍو قُجىظ غىسةٍص ًض

، قث ًجىظ الخصطف قُه، وال ًظمً ألامين غىسةٍص، وهى اإلاطوهً جلكه، ئال ئشا حػسي أو قطَّغ قُه، 
ً
ًٍىن أماهت

ٌُ وطػذ غلُه الُس، الصي هى ًس اإلاطوهً باشن مالٌه، وهى الطاهً، قػىسةٍص ًٍىن أمًُىا، وهصه  شلَ ألهه ما

ًان باشن مالٌه، وطؼ الُس غلُه، ًٍىن واطؼ هصه الُس أمًُىا ما لم ًخػس، أو ًكّطِغ: الهاغسة  ٍُ  . أن ًل ما

 .وصلى هللا على هبيىا محمد، وعلى آله وأصحابه وأثباعه، وضلم جطليًما كثيًرا ئلى ًىم الدًً

 


